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Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

W nawiązaniu do pisma Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2012 r., znak: BMzk0230-37/5659112/MF, przekazującego do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów,

projekt

założeń

o niektórych

projektu ustawy o substancj ach

fluorowanych

gazach

zubażajqcych warstwę

cieplarnianych,

uprzeJmie

ozonową

przedkładam

oraz

uwagę

do przedmiotowego projektu.
W projektowanych
rozporządzenia

(WE) nr 1005/2009,

Komisji Europejski ej
a także

założeniach

transpozycję

będących

wskazano,

iż mają

rozporządzenia

one na celu wykonanie przepisów

(WE) nr 842/2006 oraz 12

przepisami wykonawczymi do wymienionych

do krajowego

porządku

postanowień

prawnego

rozporządzeń,

art. 6 ust. 3 dyrektywy

(WE) nr 2006/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz

rozporządzeń

zmieniającej

dotyczącej

emisji

dyrektywę

Rady

70/ 156/EWG.
Podkreślono
rozporządzenie

bezpośrednio

dodatkowo,

iż

zarówno

(WE) nr 842/2006, jak i

w

rozporządzenie

rozporządzenia

państwach członkowskich

są

stosowane

Unii Europejskiej. Pewne kwestie

wymagają

jednak uregulowania w przepisach krajowych, w
właściwych

wykonawcze Komisji

szczególności

w zakresie organów

do wykonania przepisów wspólnotowych, sankcji za nieprzestrzeganie tych

przepisów oraz
danych

(WE) nr l 005/2009 oraz

określenia

niezbędnych

systemu gromadzenia i przekazywania przez

do prowadzenia polityki

na poziomie krajowym.

umożliwiającej

określone

podmioty

stosowanie tych przepisów

...

Art. 29
nr 842/2006

rozporządzenia

wymagają,

prawnych kary, które

aby

będą

(WE) nr l 005/2009 oraz art. 13

państwa członkowskie wprowadziły

stosowane w przypadkach

oraz krajowych. Kary powinny

być

naruszeń

rozporządzenia

(WE)

do krajowych systemów

przepisów wspólnotowych

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Projektodawca, w rozdziale 2.11 (Kary), zaproponował wprowadzenie kar pieniężnych
za wskazane naruszenia.
Dodatkowo, poza karami
albo kary ograniczenia

wolności

pieniężnymi ,

zaproponowano wprowadzenie kary grzywny

albo pozbawienia

wolności

do lat 2 dla osoby, która, wbrew

zakazom lub bez dochowania warunków, o których mowa w art. 4-13, 15, 17, 20 i 24
rozporządzenia

(WE) nr l 005/2009, produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu,

stosuje substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje
zawierające

substancje kontrolowane (str. 46).

Odnosząc się

przyjęcie

z tym

do

projektowanych

że kwestię

powyższego ,

założeń

brzmienia przepisu

w ocenie Ministra
przedłożonej

w wersji

Sprawiedliwości , możliwe

pod obrady Rady Ministrów,

regulującego odpowiedzialność karną proponuję poddać

dodatkowej analizie na etapie prac nad projektem ustawy.
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